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A semana começa com mais um escândalo envolvendo a Operação Lava Jato. Roberto Leonel, indicado por Sergio 
Moro para comandar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), deve deixar o cargo. Anteriormente, o 
Ministério da Justiça já havia perdido o controle do Coaf. O caso ganhou contorno mais grave de acordo com os últimos 
vazamentos publicados pela parceria Folha de S.Paulo/Intercept no último domingo, dia 18. Os veículos informaram 
inúmeras conversas “informais” entre os procuradores e Leonel, que à época chefiava a Receita Federal no Paraná. 
Trocas de informações dessa natureza jamais poderiam acontecer fora dos autos e sem as devidas precauções legais. A 
edição de hoje da Folha de S.Paulo noticia que a reação ao vazamento do último domingo aumentou o clima de revolta 
de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal.

O plenário da Câmara pode votar nesta semana o projeto de lei sobre porte de armas (PL3723/19), que amplia o porte 
de armas para novas categorias, para além de militares e policiais, conforme prevê o Estatuto do Desarmamento. No 
Senado, o governo parece não ter maioria para aprovar a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada dos EUA. 
A consultoria legislativa do Senado considerou a nomeação um ato de nepotismo. 

Bolsonaro deve indicar até o dia 20 de agosto o nome do próximo Procurador Geral da República.  O mais votado na 
lista tríplice, apresentada pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), foi o subprocurador Mário 
Bonsaglia. Luiza Frischeisen ficou em segundo lugar e, em terceiro, Blal Dalloul. No entanto, a preferência de Bolsonaro 
é por Antônio Carlos Martins Soares, uma escolha fora da lista tríplice, a partir de uma indicação de seu filho Flávio 
Bolsonaro, e o advogado Frederick Wassef, que o defende na ação que levou o Dias Toffoli a suspender apurações que 
tenham como base dados do Coaf, do Banco Central e da Receita Federal sem o aval da Justiça.

POLÍTICA

ESTADO E ECONOMIA

EDUCAÇÃO

O governo deve apresentar, nesta semana, o PL da Eletrobras, que viabiliza a privatização da empresa, já que a MP que 
cuida disso terá o seu prazo vencido essa semana. A apresentação desse PL aparece no contexto de diversas ações do 
governo no sentido de acelerar o processo de privatizações, já que há um esforço interno para unificar o controle, tendo 
em vista os diversos órgãos que cuidam do assunto em diferentes ministérios. 

Depois de a Alemanha registrar queda no PIB do segundo trimestre e do acirramento das tensões entre a China e os Es-
tados Unidos, há razoável consenso quanto à desaceleração do comércio internacional em 2020. Para o Brasil, o quadro é 
ainda mais grave por conta da crise na vizinha Argentina, principal destino das exportações brasileiras de bens industria-
lizados. Nesse contexto, o governo também ensaia aumentar o contingenciamento das despesas orçamentárias, fato que 
inviabiliza ainda mais o crescimento. 

Pelo 17º trimestre consecutivo, o Brasil teve mais uma alta da desigualdade, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Estu-
diosos têm apontado que este é o "ciclo mais longo da história de aumento da concentração de riqueza no território na-
cional." Enquanto se preocupa com privatizações e corte de gastos, o governo não apresenta nenhuma solução razoável 
para a economia real da vida das pessoas, que piora cada vez mais. 

No esteio das preocupações do governo, as ações do presidente no meio ambiente também deixam um rastro de vergo-
nha internacional. Dois jornais alemães publicaram duras críticas à política ambiental de Bolsonaro e cobraram do conti-
nente europeu atitudes mais duras contra o Brasil, em vez do simples bloqueio de recursos ao Fundo Amazônia. Segundo 
eles, “a Europa não deve ficar de braços cruzados enquanto um preconceituoso cético da ciência, movido pelo ódio, 
sacrifica vastas áreas de floresta para pecuaristas e plantações de soja. Ele insulta e persegue todos os que contradizem 
sua visão reacionária do mundo”. Os jornais ainda sugerem que o Parlamento alemão siga o exemplo francês e se recuse 
a ratificar o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia enquanto a Amazônia continuar a ser derrubada.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) suspendeu 4500 bolsas "ociosas" (aguardando 
processos de seleção), sendo que três mil já estavam suspensas. Por falta de orçamento, o órgão pode ainda suspender 
pagamento de bolsas ativas já em setembro. Unirio, UFTM, UFGD, UFRB e agora UFVJM não tiveram suas eleições inter-
nas respeitadas, e Bolsonaro nomeou para a reitoria pessoas que em alguns casos nem estavam na lista tríplice (caso da 
UFGD). O governo mostra total desrespeito ao processo democrático interno das universidades. As nomeações podem 
influenciar na adesão ao Future-se por parte das Federais, pois o reitor é presidente do conselho universitário.
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12/08 - Unirio, UFTM, UFGD, UFRB e UFVJM tiveram eleições internas desrespeitadas 
O governo federal acaba de nomear o reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e 
escolheu não respeitar a eleição interna da instituição, que havia dado como vencedor o atual reitor Gilciano Saraiva 
Nogueira. Continue lendo aqui

14/08 - PL impõe retrocessos ao licenciamento ambiental 
O Projeto de Lei n.º 3.729/2004, que versa sobre o licenciamento ambiental, sofreu uma reviravolta ao ter um substitu-
tivo apresentado pelo deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), designado relator do PL pelo presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). Continue lendo aqui

15/08 - Câmara aprova projeto de lei que criminaliza abuso de autoridade 
A Câmara dos Deputados aprovou em caráter de urgência, na noite do dia 14 de agosto, um projeto de lei que crimi-
naliza o abuso de autoridade cometidos por agentes públicos. Continue lendo aqui

POLÍTICA

14/08 - Com desaprovação recorde, governo enfrenta semana de protestos 
As manifestações contra os cortes na área de educação levaram milhares de pessoas às ruas no último dia 13 de agos-
to. Os protestos foram organizados pelas entidades do movimento estudantil e tiveram a adesão de trabalhadores de 
diversos setores e das centrais sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Central de Trabalhadores 
do Brasil (CTB). Continue lendo aqui

15/08 - Chapa Alberto Fernández e Cristina Kirchner vence a prévia na Argentina 
O atual presidente da Argentina, o neoliberal Mauricio Macri da coalizão “Juntos por el Cambio”, perdeu de lavada a disputa 
na Paso (Primárias Abiertas Simultaneas Obrigatorias), realizadas no domingo, dia 11 de agosto, para a coalizão “Frente de 
Todos” encabeçada por Alberto Fernández com a ex-presidenta Cristina Kirchner de vice. Esta fórmula teve 47% dos votos váli-
dos contra 32% de Macri em um cenário com alta participação dos eleitores de aproximadamente 75%). Continue lendo aqui

12/08 - PT e Fundação Perseu Abramo manifestam pesar pela morte de Gustavo Codas
O PT e a Fundação Perseu Abramo lamentam profundamente a morte de seu colaborador e militante Gustavo Codas 
Friedmann, 60 anos. Continue lendo aqui

12/08 - Nota do PT: Gustavo Codas, presente!
Recebemos hoje a triste notícia da morte do companheiro Gustavo Codas, que trabalhava conosco na Fundação Perseu 
Abramo e participava da direção da corrente petista Democracia Socialista. Continue lendo aqui

14/08 - Quem foi Margarida Alves, inspiradora da Marcha das Margaridas
No dia 12 de agosto de 1983, Margarida Maria Alves, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Gran-
de, na Paraíba, foi assassinada com um tiro de espingarda calibre 12 no rosto. Continue lendo aqui

SOCIAL

INTERNACIONAL

MEMÓRIA

14/08 - FPA transmite conversa sobre o acordo entre Mercosul e UE 
No dia 20 de agosto, terça-feira, às 14h30, a Fundação Perseu Abramo (FPA) transmitirá em seu canal no YouTube e 
em sua página no Facebook uma conversa entre o economista Marcio Pochmann, presidente da instituição; Celso 
Amorim, ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores do Brasil; e Jorge Taiana, ex-ministro das Relações Exteriores 
da Argentina. Continue lendo aqui

16/08 - A economia de Maria da Conceição Tavares ganha publicação 
O livro 'Maria da Conceição Tavares: vida, ideias, teorias e políticas', organizado por Hildete Pereira de Melo, com a co-
laboração da própria Maria da Conceição, é uma publicação em parceria da Editora Fundação Perseu Abramo, Centro 
Celso Furtado e Expressão Popular. Continue lendo aqui
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PUBLICAÇÕES

https://fpabramo.org.br/2019/08/12/unirio-uftm-ufgd-ufrb-e-ufvjm-nao-tiveram-eleicoes-internas-respeitadas/
https://fpabramo.org.br/2019/08/14/pl-impoe-retrocessos-ao-licenciamento-ambiental/
https://fpabramo.org.br/2019/08/15/camara-aprova-projeto-de-lei-que-criminaliza-abuso-de-autoridade/
https://fpabramo.org.br/2019/08/14/com-desaprovacao-recorde-governo-enfrenta-semana-de-protestos/
https://fpabramo.org.br/2019/08/15/chapa-alberto-fernandez-e-cristina-kirchner-vence-a-previa-na-argentina/
https://fpabramo.org.br/2019/08/12/pt-e-fundacao-perseu-abramo-manifestam-pesar-pela-morte-de-gustavo-codas/
https://fpabramo.org.br/2019/08/12/nota-do-pt-gustavo-codas-presente/
https://fpabramo.org.br/2019/08/14/quem-foi-margarida-alves-inspiradora-da-marcha-das-margaridas/
https://fpabramo.org.br/2019/08/14/fpa-transmite-conversa-sobre-o-acordo-entre-mercosul-e-ue/
https://fpabramo.org.br/2019/08/16/a-economia-de-maria-da-conceicao-tavares-ganha-publicacao/

